Do 16/6 -2022

2de Speeldag Zomeravondcompetitie.

Tot bijna ieders verbazing waren de boulebanen opgeknapt door de
baancommissie. Dries die steentjes mocht zoeken en de andere
commissieleden strooiden een nieuwe laag fijne grind over beide banen.
De banen lagen er nu gladgestreken bij, maar voor de deelnemers was dit wel
ff wennen. De boules gingen alle kanten op. Soms te traag dan weer te hard.
Maar niemand had er echt voordeel van, zodat het zeker de uitslagen niet
beinvloed heeft. Lees het beknopte verslag hieronder.
Johan en Marian hebben het af laten weten tegen Riet en Herman, die op hun
beurt toch de derde overwinning op rij boekten deze avond.
Gerke en Wil hebben in een week tijd de titelaspiraties toch moeten laten
varen, na weer een Topper te hebben verloren. Leo en Theo daarentegen
liggen nog altijd op koers.
Mia en Toon hadden geen verweer tegen het schuttersgeweld van Sjeraar en
diens pointeur Jan, die nu samen ook op 4 winstpartijen staan.
Wim en Wim, eindelijk is Wim er weer en dat was ook te merken. Wim bloeide
op en kon zijn eerste overwinning boeken tegen Ben en Ineke, die er een
spannende pot van maakten, met soms heel goed spel.
Jaques en Nellie liggen ook nog op titelkoers na een spannende partij tegen
Henny en invalster Annie P. Ook hebben Jaques en Nellie nog de volle buit
binnen.
Wim en Hub beginnen aan de deur te kloppen van hun eerste overwinning.
Tegen Ger en Dries nog niet, maar ze geven niet op.
Ellen en Peter, wat rijmt hierop? ja die kunnen beter, ook zij staan in de
wachtrij voor hun eerste overwinning.
Annie en Lies maakten het Sjeraar en Jan moeilijk in hun onderlinge
avondpartij, die toch aan het langste eind trokken, ervaring????
OP naar de 3de Speelavond, en houd de lol erin.

